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Picture shown may not represent model quoted

VL500 je ideálny pre hotely, upratovacie spoločnosti, školstvo, výstavné a
konferenčné centrá, verejné budovy, ako i výrobu a priemyselné aplikácie.
Systém filtrácie odolný proti zlyhaniu umožňuje jednoduchú obsluhu vďaka
samostatnému suchému a mokrému filtru ktoré pracujú simultálne. Každý
filter je špecifický buď pre mokré, alebo suché aplikácie a zaručuje
maximálny výkon. S týmto unikátnym duálnym filtračným systémom, môže
byť Nilfisk VL500 použitý v akomkoľvek prostredí, mokrom, alebo suchom,
bez potreby meniť filtre. Tento výnimočný dizajn a vlastnosti VL500 boli
vyvinuté v spolupráci s našími zákazníkmi. VL500 je dostupný v
konfiguráciách a objemoch 35, 55 a 75 litrov.

• Jednoduchá výmena filtrov vďaka motorovej hlave na pántoch pre
ochranu stroja a zrýchlenie procesu

• Duálny systém filtrácie umožňuje stroju vysávať mokré a suché
nečistoty bez potreby výmeny filtra

• MultiFit pripojenie hadice
• Nerezová trubica a ukladanie príslušenstva

Nilfisk VL500 mokro-suchý vysávač ponúka výkon a spoľahlivosť pre
zabezpečenie celkových nízkych nákladov a súčasne má vlastnosti, ktoré
robia denné čistenie ľahším, rýchlejším a bezpečnejším.

● Standard equipment

Included accessories Ref. no. Min.
required

VL500 35 EDF
220-240V/50-60

EU

Hadice k vysávačomHadice k vysávačomHadice k vysávačomHadice k vysávačom

hadica D32 1.9m 107407308 1 ●

Hubice pre mokré vysávanieHubice pre mokré vysávanieHubice pre mokré vysávanieHubice pre mokré vysávanie

Podlahová hubica D32 guma 107407310 1

Hubice na tvrdý povrchHubice na tvrdý povrchHubice na tvrdý povrchHubice na tvrdý povrch

Podlahová hubica D32 kefa 107407311 1 ●

Okrúhle kefyOkrúhle kefyOkrúhle kefyOkrúhle kefy

Kefa hubica D32 107407312 1 ●

Štrbinové hubiceŠtrbinové hubiceŠtrbinové hubiceŠtrbinové hubice

Škárová hubica D32 107407334 1 ●

FiltreFiltreFiltreFiltre

Filtraèný vak 107407296 1

Kazetový filter 35L 107407297 1 ●

Mokré filtreMokré filtreMokré filtreMokré filtre

Mokrý filter 35L 107407299 1 ●

TrubiceTrubiceTrubiceTrubice

Trubica D32 antikoro 107407309 1 ●

Komerčné vysávače VL500-35
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Model VL500 35 EDF
220-240V/50-60 EU

Ref. no. 107405160

PRODUCT FEATURES

Držiak trubice ●

Duálny filtračný systém ●

Odkladací priestor pre príslušenstvo ●

Technical specifications VL500 35 EDF
220-240V/50-60 EU

Dĺžka prívodného kábla (m)/ typ zástrčky 10/EU

Napätie/frekvencia (V/Hz) 220-240/50-60

Ip trieda ochrany IP24

Príkon (W) 1350

Príkon piec (W) 1250

Sací výkon na konci trubice (W) 250

Prietok vzduchu (l/sek) 48

Podtlak na hubici (kPa) 20

Úroveň hlučnosti (dB A BS 5415) 62

Úroveň hlučnosti (dB A EC 704) 81

Objem nádoby (l) 35

Objem prachového vrecka (l) 18

Plocha vakového filtra (cm2) -

Plocha kvapalinového filtra (cm2) 1051

Plocha kazetového filtra (cm2) 2070

Dĺžka hadice (m) 1.9

Priemer hrdla (mm) 32

Dĺžka x šírka x výška (mm) 460x420x730

Hmotnosť (kg) 12.5

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no. Min.
required

VL500 35 EDF
220-240V/50-60

EU

Sacie vreckáSacie vreckáSacie vreckáSacie vrecká

FLEECE FILTER BAG 5 PCS  ATTIX 40/50 302004004 1 ○

FiltreFiltreFiltreFiltre

Filtraèný vak 107407296 1

Kazetový filter 35L 107407297 1 ●

Komerčné vysávače VL500-35
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Accessories Ref. no. Min.
required

VL500 35 EDF
220-240V/50-60

EU

Kazetový filter 35L HEPA 107409006 1 ○

Mokré filtreMokré filtreMokré filtreMokré filtre

Mokrý filter 35L 107407299 1 ●

Hadice k vysávačomHadice k vysávačomHadice k vysávačomHadice k vysávačom

hadica D32 1.9m 107407308 1 ●

TrubiceTrubiceTrubiceTrubice

Trubica D32 antikoro 107407309 1 ●

Hubice pre mokré vysávanieHubice pre mokré vysávanieHubice pre mokré vysávanieHubice pre mokré vysávanie

Podlahová hubica D32 guma 107407310 1 ○

Hubice na tvrdý povrchHubice na tvrdý povrchHubice na tvrdý povrchHubice na tvrdý povrch

Podlahová hubica D32 kefa 107407311 1 ●

Okrúhle kefyOkrúhle kefyOkrúhle kefyOkrúhle kefy

Kefa hubica D32 107407312 1 ●

Štrbinové hubiceŠtrbinové hubiceŠtrbinové hubiceŠtrbinové hubice

Škárová hubica D32 107407334 1 ●

Komerčné vysávače VL500-35


